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Forbundets formand, Kent Nicolajsen indledte mødet med at byde velkommen til repræsentanter, 
udvalgsmedlemmer, medlemmer af ”Jydsk Håndbold Forbunds Veteraner”, DHF’s repræsentanter, 
forbundets administrative personale samt øvrige gæster. 
 
Kent Nicolajsen håbede, at det måtte blive et godt møde. 
 
Dagsorden:  

 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning til godkendelse 

3. Udvalgenes beretninger til orientering 

a. Turneringsudvalget 

b. Dommerudvalget 

c. Uddannelsesudvalget 

d. Eliteudvalget 

e. Børne- og Ungeudvalget 

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af 

a. Formand (for en 2-årig periode) 

b. Børne- og ungeudvalgsformand (for en 2-årig periode) 

c. Dommerudvalgsformand (for en 2-årig periode) 

d. Eliteudvalgsformand (for en 2-årig periode) 

7. Valg af revision jf. §20 for en 1-årig periode 

8. Fastsættelse af næste års mødested 

9. Evt. 
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Pkt. 1 Valg af dirigent 
Kent Nicolajsen foreslog på vegne af bestyrelsen Jan Juul Nielsen. Ingen andre forslag – Jan 
Juul Nielsen, valgt. 
 
Jan Juul Nielsen takkede for valget og gav ordet videre til referenten Heidi Hansen, der fore-
tog navneopråb ifølge den i årsberetningen, indsatte fortegnelse over repræsentanter. 
 
Afbud fra kreds 3 og kreds 6 
Der var således 51 stemmeberettigede repræsentanter. 

 
Pkt. 2 Formandens beretning 

Hvad siger man efter næsten 2 år uden håndbold! 
 
Set i helikopteren er det for mig altafgørende at vi får: 
 

1. medlemmerne tilbage til håndbolden 
Vi skal i arbejdstøjet så vi får vendt medlemsnedgangen. Derfor glæder jeg 
mig over at have set så mange spille beach håndbold.  
 
Et nyt projekt som også skal bidrage til flere medlemmer er ”projekt studie-
by” et projekt der nu er startet op i Århus – det glæder jeg mig meget til at 
se effekterne af. 
 

2. tilpasset produktet så det passer til vores kunder 
Vi skal turde være innovative i en verden der hele tiden ændrer sig.  
Læste en artikel at 8% af de børn, der starter i skole, har forsinket skole-
start – det betyder noget for vores aldersårgange og dispensationer. 
 
Vi skal hele tiden dygtiggøre os det gælder også i håndbolden for trænere 
og ledere. Online kurser har set dagens lys og det er kommet for at blive, 
men tror også vi skal tænke mere ud af boksen for at få flere i gang med at 
dygtiggøre sig. 
 
Vi skal inddrage eksperter, vores kunder m.m. i stedet for at spørge ”os 
selv”. Hvis vi skal udvikle os, så skal vi ud at lytte til vores kunder. 
 

3. samlet håndbolden – en ny struktur 
Der er snakket meget om ny struktur gennem årene, men jeg har en stor 
tro på, at det denne gang nok skal lykkes. Der er gode dialoger med inte-
ressenterne omkring den nye struktur i dansk håndbold. Så jeg er lige som 
den øvrige bestyrelse i JHF optimistisk. 

 
Vi skal huske, at drift varetages af administrationerne, og at vi som politikere skal op i helikop-
teren – det er vejen frem 
 
På mandag skal der til DHF’s repræsentantskabsmøde vælges en ny formand og vi skal sige 
farvel og tak for den kæmpe indsats Per Bertelsen har ydet for håndbolden. TAK Per for 10 år 
i DHF og for samarbejdet. 
 
Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til såvel den skrevne som de supplerende be-
mærkninger. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning 
 
Repræsentantskabet blev herefter suspenderet for tildeling af diverse hædersbevisninger: 
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Årets JHF’er og JHF’s kredspokal uddeles ikke i år pga. Corona. 
 
Villy Nielsen afgående formand i kreds 1 
Dirigenten gav ordet til formand Kent Nicolajsen 
 
Tak Villy for en kæmpe indsats, dit gode humør, du kan også blive lidt skarp, men det holder 
ikke så længe. Vi har ikke altid været enige, men det har givet nogle gode debatter og skabt 
udvikling. Du har brugt masser af tid både i håndboldhallerne og i bestyrelseslokalerne – vi 
håber, vi stadig vil se dig i hallerne. Igen kæmpe TAK. 
 
Med disse ord overrakte Kent Nicolajsen en vingave til Villy Nielsen. 

 

Herefter blev Repræsentantskabsmødet genoptaget. Dirigenten satte udvalgenes beretninger 
til debat og orientering. 

 
Punkt 3 Turneringsudvalget, Niels Lindholm 

Niels glædede sig over formandens udtalelse omkring udskudt skolestart og håndbolden – det 
er vigtigt, at vi får tilpasset vores produkter til den verden, vi lever i. 
 
Det er især på senior siden, hvor nedgangen af medlemmer kan mærkes lige nu. Der mangler 
hold til 3. division og Jyllandsserien på damesiden, og Niels opfordrede kredsene til at gøre 
sig tanker om, hvad vi kan gøre for at få breddesenior tilbage i hallerne. 
 
Niels er spændt på at se, hvordan den sidste del af ulige årgangen, U11 på kortbane, kommer 
til at forløbe ude i foreningerne. Han tror på, at det er det rigtige at gøre og det bliver et fanta-
stisk produkt. 
 
Dommerudvalg, Niels Bo Nielsen 
Vi har mistet en del dommere over Coronatiden og det sammenholdt med en forholdsvis høj 
gennemsnitsalder, er rekruttering og fastholdelse af nye dommere vigtigere, end det nogen-
sinde har været. 
 
Hvordan kan vi få flere til at blive dommere og fastholde dem? – det har vi spurgt hinanden 
mange gange om, og det er en opgave vi skal have løst. Jeg håber at nogle af dem der stop-
per med at spille håndbold, får lyst til at dømme i stedet for. 
 
En stor tak og ros til dommerudvalgsformændene i kredsene for altid at være klar til at hjælpe 
og komme med gode ideer. 
 
Uddannelsesudvalget, Dennis Byskov Hansen 
Det har været et hårdt men spændende år, men vi har flyttet os meget i uddannelsesudvalget. 
Før Corona havde vi ikke onlinekurser.  
 
Det er meget positivt, at der har være rigtig mange på online kurser og vi skal fortsætte den 
vej. 
 

 Eliteudvalget, Bjørn Sommer 
  Et udvalg, der skal pleje talenter, det har været svært, når der ikke har været spillet håndbold. 

Ser vi fremad har vi en årgang som er blevet ”tabt” pga. corona, dem har vi fokus på at få la-
vet en hurtig indsats for. De nye talentårgange er der så småt gang i rundt om i kredsene. 
Kredsstævne afholdes til januar i kreds 2. 

 
Børne og Ungeudvalg, Trine Jepsen 
Så langt så godt – jeg glæder mig til ”normale” forhold, hvor vi igen kan komme ud i hallerne, 
og uanset hvad der sker, så har vi vist, at vi er blevet gode til at ændre og tilpasse os også 
med kort varsel. 
 
Vi skal hjælpe foreningerne, alt det vi kan. Fremadrettet håber vi, at vi kan gennemføre de 
mange stævner og aktiviteter, som vi har planlagt, og at vi fortsat får en rigtig god dialog og et 
godt samarbejde med trænerne m.v. i foreningerne.  Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at vi 
kan komme ud og være sammen med børnene og de unge mennesker.  
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Trine sluttede med et citat: Hvad end du gør, så gør det godt. 
 

Punkt 4 Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 
Ikke det sjoveste regnskab efter den nedlukning af håndbolden.  
 
 
Regnskabet blev gennemgået, som viste indtægter for kr. 3.498.000 og udgifter for kr. 
3.913.000, hvilket giver et underskud på kr. 415.000. Det er et underskud som skyldes ned-
lukning af håndbolden. 
 
Fondens regnskab blev ligeledes gennemgået. 
 
Revisorerklæringen er blank for begge regnskaber, hvilket betyder, at revisoren ikke har nogle 
bemærkninger, forbehold m.m. til det arbejde der er lavet 
 
Der er for 2022 udarbejdet et budget, som dog er med noget mere usikkerhed end normalt 
pga. nedlukningen og dens betydning for håndbolden. 
 
Herefter blev regnskabet overgivet til repræsentantskabets godkendelse. Regnskabet blev 
enstemmigt godkendt. 

 
Punkt 5 Indkomne forslag 
 Der var ikke kommet forslag, så punktet udgik. 
 
Punkt 6  Valg af: 

a) Formand (for en 2- årig periode) 
Bestyrelsen oplyste, at Kent Nicolajsen genopstiller 
 
Der var ikke andre forslag - Herefter blev Kent Nicolajsen genvalgt med applaus. 

 
b) Børne- og ungeudvalgsformand (for en 2- årig periode) 

Bestyrelsen oplyste, at Trine Jepsen genopstiller. 
 
Der var ikke andre forslag – Herefter blev Trine Jepsen genvalgt med applaus. 

 
c) Dommerudvalgsformand (for en 2-årig periode) 

Bestyrelsen oplyste, at Niels Bo Nielsen genopstiller. 
 

Der var ikke andre forslag - Herefter blev Niels Bo Nielsen genvalgt med applaus. 
 

d) Eliteudvalgsformand (for en 2-årig periode) 
Bestyrelsen oplyste, at Bjørn Sommer genopstiller. 

 
Der var ikke andre forslag - Herefter blev Bjørn Sommer genvalgt med applaus. 
 

 
Punkt 7 Valg af revision (for en 1-årig periode) 

Bestyrelsen oplyste, at man ønskede at fortsætte med Beierholm 
 

 Der var ikke andre forslag - Herefter blev Beierholm genvalgt. 
 
 
Punkt 9 Fastsættelse af næste års mødested. 

 Mødet afholdes i Århusområdet  
 
 Repræsentantskabet godkendte det. 

 
Punkt 10 Eventuelt. 
 

Mogens Bay kreds 2 spurgte ind til, hvorfor man havde fravalgt de 2 hædersbevisninger.  
Årets JHF’er og JHF’s kredspokal. 
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Formanden forklarede, at der grundet corona ikke har været spillet en sæson, så derfor havde 
bestyrelsen i JHF valgt ikke at udlevere de 2 hædersbevisninger i år. 
 
Erik Dalbro kreds 2, efterlyste applaus efter udvalgsformændenes beretninger – det blev taget 
til efterretning. 
 
Jens Nellemann, formand for Veteranerne, ønskede ordet. 
 
Tak fordi vi også er med i dag, det er altid en god dag. Det har været det underligste år – in-
gen håndbold, men nu skal vi i gang. 
 
Sidste år havde vi 25-års jubilæum, og vi nåede at holde en jubilæumstur.  
 
Tak til Jydsk Håndbold Forbund for altid at støtte veteranerne, tak til kontoret for altid at være 
hjælpsomme. En ny struktur – husk os veteraner i den. 
 
Villy Nielsen takkede for de pæne ord og vinen.  
Tak til alle jer, og mange flere end jer der sidder her. Når man har været med i så mange år, 
har man fået en masse venner i håndbolden, og det er en stor fornøjelse. 
 
Herefter udleverede Kent Nicolajsen vin til dirigenten som tak for arbejdet i forbindelse med 
repræsentantskabsmødet.  

  
Kent Nicolajsen var glad for, at alle der var på valg, havde sagt ja til endnu en periode, samt 
takkede for valget og tilliden. 

 
Kent Nicolajsen takkede for god ro og orden og afsluttede repræsentantskabsmødet 2021. 
 
 
 
 
Hobro den 31. august 2021 
 
Referent    dirigent 
 
 
Heidi Hansen    Jan Juul Nielsen 

 
 
 


